
BNDES disponibiliza cartão e
empréstimo para ME; saiba
como solicitar
Linha de microcrédito do BNDES
é de até R$ 20 mil. Veja regras
para solicitar.

STF Veda Redução de IPI e
ajuda a Zona Franca
Coluna Fecomércio AM assinada
pelos advogados Hamilton
Almeida e Milton Carlos Silva
aborda a suspensão dos efeitos
dos Decretos 11.047/22,
11.052/22 e 11.055/2, e os
impactos na ZFM.

Dunorte, Big Amigão e Di Felicia
também repetem a
classificação de 2021 e figuram
entre as 10 maiores da região.
Setor cresce 10% no estado
em relação ao ano anterior.

Com informalidade em alta e
promessas de geração de
empregos não cumpridas,
discussão retorna com novos
contornos.

Debate sobre reforma
trabalhista ganha relevância
como tema eleitoral

Pedidos de demissões no Brasil
batem recorde em março,
mostra levantamento
No mês, foram 603 mil
trabalhadores que saíram de
seus trabalhos
voluntariamente; número
representa pouco mais de 33%
de um total de 1.816.882
desligamentos.

Em março, o comércio
amazonense registrou
queda de 3,2% no volume
de vendas, em relação ao
mês anterior, o segundo
resultado negativo em três
meses, e a maior queda
registrada no período,
entre os Estados e Distrito
Federal.
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Superatacado Nova Era é o
maior do setor em
faturamento no Norte

Vendas do comércio
amazonense caem
3,2%, em março

https://m.facebook.com/fecomercioam/?locale2=pt_BR
https://www.instagram.com/fecomercioam/
https://www.contabeis.com.br/noticias/51471/bndes-disponibiliza-cartao-e-emprestimo-para-me/?utm_source=conteudo&utm_medium=lista&utm_campaign=Home
https://www.contabeis.com.br/noticias/51471/bndes-disponibiliza-cartao-e-emprestimo-para-me/?utm_source=conteudo&utm_medium=lista&utm_campaign=Home
https://www.fecomercio-am.org.br/ohs/data/docs/1/Coluna-JC-10-5-22-Recortada.pdf
https://www.fecomercio-am.org.br/ohs/data/docs/1/Coluna-JC-10-5-22-Recortada.pdf
https://realtime1.com.br/economia-e-negocios/superatacado-nova-era-e-o-maior-do-setor-em-faturamento-no-norte/
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/debate-sobre-reforma-trabalhista-ganha-relevancia-como-tema-eleitoral-10052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/debate-sobre-reforma-trabalhista-ganha-relevancia-como-tema-eleitoral-10052022
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/pedidos-de-demissoes-no-brasil-batem-recorde-em-marco-mostra-levantamento.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/09/pedidos-de-demissoes-no-brasil-batem-recorde-em-marco-mostra-levantamento.ghtml
https://telegra.ph/Vendas-do-comercio-amazonense-caem-32-em-marco-05-10
https://www.fecomercio-am.org.br/
https://realtime1.com.br/economia-e-negocios/superatacado-nova-era-e-o-maior-do-setor-em-faturamento-no-norte/
https://telegra.ph/Vendas-do-comercio-amazonense-caem-32-em-marco-05-10

